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L&E Solid State Co., Ltd.Success Story 
โดย 

คุณพงศกร อู่ วุฒพิงษ์   
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยผลิตภณัฑ์ LED และ ผู้จัดกำรโรงงำน 

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัด 
 
 
ควำมเป็นมำและธุรกิจของ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดส
เตท จ ำกัด 
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากดั (LES) เป็นบริษัทในเครือ
ของกลุม่บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) หรือ 
L&E  บริษัท LES ก่อตัง้มาเมื่อปี 2554 เราเป็นธุรกิจที่ท าเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับ LED (Light Emitting Diode)คือ โคมไฟ 
LED, หลอดไฟ LED, อุปกรณ์เก่ียวกับโคมไฟ LED (LED 
Module) และตวัขบัหม้อแปลงจ่ายไฟใน LED บริษัทฯมีทีมวิจัย
และพฒันาคิด Product รวมทัง้ท าเป็นตวัผลิตภณัฑ์สูท้่องตลาด 
อนันีเ้ป็นธุรกิจหลกัของเรา 

ปัจจุบันบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัดมีจ ำนวน
พนักงำนกี่คน 
ตอนช่วงที่ก่อตัง้บริษัทเรามีพนักงานอยู่ประมาณ 30 คน แต่
ตอนนีม้ีอยูท่ี่ 160 คน และสว่นของโรงงานประมาณ 110 คน 

รำยได้ต่อปีของบริษัท (Revenue Per Year) ประมำณเท่ำไร  
ปีที่แล้วประมาณ 650 ล้าน (20M. USD) 

ลักษณะธุรกิจของ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัด
เป็นแบบ Make to Order หรือ Make to Stock หรือ Mixed 
Mode 
ตอนเร่ิมแรกประมาณ 3 ปี กวา่ 4 ปีเราเร่ิมท าธุรกิจแบบ Make to 
Order แต่ว่าหลงัจากที่ผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง เราเร่ิมท าเป็นแบบ
Make to Stock เหตุผลที่เราช่วงแรกยงัเป็น Make to Order 
เนื่องจากว่าLEDยงัเป็นธุรกิจที่ใหม่อยู่ คนทัว่ไปอาจจะยงัไม่รู้จัก
คุ้นเคยกนัมากนกั ดงันัน้สนิค้าจะออกมาจะเป็นแบบ Customize 
หรือท าตาม Order ของลกูค้า ช่วงหลงัเราก็พฒันาขึน้ออกมาเป็น
สินค้าที่ Make to Stock เพราะสินค้าเร่ิมมีคนรู้จกัมากขึน้ สินค้า
เร่ิมจับต้องได้มากขึน้ ลูกค้ามีการน าไปใช้ทดแทน General 
Lighting กันมากยิ่งขึน้ ก็เลยมีการเก็บเป็น Make to Stock 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าLEDเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
มากเพราะเป็นอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเหมือนกบัว่าสินค้าใหม่
ออกมา  3 เดือนก็ต้องมี Version ใหมอ่อกมาอีกแล้ว ประกอบกบั
ว่าราคาก็ถกูอีก มนัมีการเปลี่ยนราคาค่อนข้างจะเร็ว เทคโนโลยี
พฒันาขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้เนื่องจากวงจรชีวิตหรือ Life Cycle ของ
สินค้าจะสัน้ และวตัถุดิบมีความเสี่ยงในเร่ืองของราคา ลกัษณะ
ธุรกิจจึงยงัเป็น Mix อยู่ มีทัง้ Make to Order และ Make to 
Stock  และในสว่น Make to Stock ก็ต้องมีการบริหารจดัการใน
เร่ืองของสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่ว่าไม่ให้กลายเป็น
ภาระให้กบับริษัท 

 

ทำงบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัดใช้ ระบบ 
Intuitiver ERP มำแล้วประมำณกี่ปี 
นา่จะอยูท่ี่ประมาณ 3 ปีแล้ว 

ทำงบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัดใช้เวลำในกำร 
Implement Intuitiver ERP นำนไหมครับก่อนจะ Go-Live? 
ไม่นานครับ ... เร่ิมจริงๆ เดือนกุมภาพนัธ์ 2011  เร่ิมการบนัทึก
ข้อมูลเข้าระบบปลายเดือนมีนาคม 2011 และปิดบญัชีในระบบ
งวดแรกในเดือนเมษายน 2011หลงัจากนัน้ก็ Go-live เลยครับ จะ
วา่ไปก็ประมาณ 3 เดือนเทา่นัน้ 

ทีมที่ใช้ในกำร Implement มีประมำณกี่คน 
ประมาณ 6-7 คน บางท่านมาจากส านกังานใหญ่ตอนนัน้เรามี
พนกังานประมาณ 30 คน 

“ได้เห็น Case ตัวอย่างการใช้ Intuitive ERP ที่
ประสบความส าเร็จและได้เรียนรู้คิดว่าน่าจะ 
Match กับอุตสาหกรรมเราที่จะผลิตชิ้นส่วนของ
เราได้ดีมากกว่า เราก็เลยน าระบบ ERP ตัวน้ีมา
ใช้” 



 
L&E Solid State_Success Story        หน้า 2 จาก 3
    

แล้วหลังจำกนัน้มกีำร Implement อะไรเพิ่มเติมไหมครับ? 
มีครับ! เราช่วยตวัเองมาตลอด จนกระทัง่ในเดือนมิถนุายน 2011 
มีการเรียกทางเอ็มโฟกสัมาสอน Module Physical Count และ 
Routing Cost เป็นต้น ... หลงัจากนัน้ก็เว้นไปอีกปีหนึ่งในเดือน
มกราคม 2013 ทางเอ็มโฟกัสจึงถกูเรียกให้เข้ามาท า Training 
เร่ือง Bid Matrix 

ช่วงก่อน 3 ปี ตอนที่บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท 
จ ำกัด ยังไม่มี ERP ใช้ สถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร ตอนเร่ิม 
Implement มีกลยุทธ์อย่ำงไรให้ประสบควำมส ำเร็จ พอใช้
เสร็จมีประโยชน์อย่ำงไร 
ก่อนหน้านัน้เราได้ใช้ระบบ Database Software จากบริษัทแม่ซึ่ง
ระบบตวันัน้จะเหมาะกบัสินค้าที่เป็นโคมไฟที่เป็นแบบปกติมากกว่า 
ไม่เป็น LED และเหมาะกบัลกัษณะที่มี BOM ที่ไม่มี Level เยอะนกั
มีแค่ 3-4 ส่วนของ BOM ซึ่งตอนที่น าระบบของบริษัทแม่มาใช้นัน้ 
เราก็พบว่าการผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่เหมาะในเร่ือง
ของ Bill of Materials ทางเราต้องการระบบที่ตอบสนองระบบ Bill of 
Materials ที่ดี หลาย Level มากขึน้ เพื่อมาช่วยจัดการในเร่ืองของ 
Material Control ให้ดียิ่งขึน้ เนื่องจากว่าเรามีชิน้ส่วนท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย รวมทัง้การ Control Inventory ด้วยเราเลยเล็งเห็นว่า
น่าจะมี Software ตวัที่มาช่วยตอบสนองความต้องการตรงนีไ้ด้ ทาง
เราได้เห็น Case ตวัอย่างของ LEM ที่มีการใช้ระบบ ERP นีม้าก่อน 
เลยได้เรียนรู้และคิดว่าน่าจะเหมาะกับอุตสาหกรรมของเราในการ
ผลิตชิน้ส่วนได้ดีกว่า  เราก็เลยน าระบบ ERP ตัวนีม้าใช้ถึงแม้ว่า
บริษัทของเราเป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตัง้ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่าง
หนึ่งก็คือว่า บคุลากรที่เข้ามาใหม่ก็เลยพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบใหม่ๆ 
มนัเลยท าให้เกิดความกระหาย มีความตื่นเต้นและความพยายามที่
จะน าระบบตวันีม้าใช้ในอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม่ จะเป็นด้านบวก
ด้านหนึง่ที่จะน ามาใช้ และรู้สกึว่า Software ตวันีส้ามารถตอบสนอง
ในอตุสาหกรรมที่เราท าได้ ก็เลยท าให้เรามีการเรียนรู้กนัทุกวนั  แต่
วา่ก็มีอปุสรรคเหมือนกนั ในช่วงนัน้เราเป็นช่วงก่อตัง้บริษัท บคุลากร
ที่รับผิดชอบมีจ านวนน้อย ท าให้ตอนนัน้เองบางที Application 2 อนั
ต้องเรียนรู้ด้วยคนๆ เดียวกนั เลยท าให้ตอนนัน้ติดขดัในเร่ืองของการ
เรียนรู้เนื่องจากบุคลากรมีค่อนข้างน้อย แต่พอเราอยู่ตัวได้สกั 3-4 
เดือน เร่ิมมีบุคลากรเข้ามา แต่ละด้านของ ERP ก็เร่ิมแจกจ่ายให้คน
ที่ต้องรับผิดชอบดแูล ท าให้เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึน้ 

ในตอนนั้นหน้ำ Screen ของ ERP ต่ำงๆ จะเป็น
ภำษำอังกฤษเยอะ เป็นอุปสรรคกับกำรเรียนรู้หรือไม่ 
มีส่วนเป็นอุปสรรคเหมือนกนั เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรที่
เพิ่งก่อตัง้มา แล้วบคุลากรก็บางคนก็มาจากทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
บางคนก็อาจจะมาจากอตุสาหกรรมผลิตข้าว หรือบางคนอาจจะเป็น 
Trader  เข้ามา ซึ่งเรามารวมตัวกันในโรงงานที่ท าในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์นี ้คนเหล่านีย้ังใหม่ต่อการใช้ Application เหล่านี ้
ดงันัน้พอเห็นหน้าจอ ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เข้าใจ แต่พอดูทีแรกมนัออก
จะดนูา่กลวัเกินไปหนอ่ยที่จะเข้าใจ  ก็ถือวา่เป็นอปุสรรคอยา่งหนึง่ 
 
 
 
 
 

ช่วง 3 ปีนัน้ผ่ำนอุปสรรคต่ำงๆ เหล่ำนีไ้ปได้อย่ำงไรครับ 
ส่วนหนึ่งคิดว่าเรามี Pressure ทางอุตสาหกรรม เพราะว่าเรามี 
Software ที่เราใช้อยูแ่ล้วจากบริษัทแม่ แต่คิดว่ามนัไม่ตอบโจทย์ กบั
การที่เรามีโรงงานผลิตเช่นนี ้ซึ่งเราดแูล้ว ERP นีจ้ะเข้ามาช่วยเราได้
เยอะในเร่ืองของ Material Control และด้าน Planning ต่างๆ  เรามอง
วา่ Software ตวันีช้่วยงานเราได้ ประกอบกบัวา่ช่วงนัน้ก็เร่ิมมี Order 
ในการผลติเข้ามาคอ่นข้างเยอะและเร็ว เลยท าให้คนใหม่ก็ต้องเรียนรู้ 
ซอฟต์แวร์ตวันี ้ แล้วเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยการท างานที่คอ่นข้างจะตรง 
ท าให้เขารู้สกึมีแรงกดดนัในการเข้าใจและเรียนรู้ซอฟต์แวร์ตวันี ้และ
อีกสว่นหนึ่งผมว่ามีประโยชน์คือ ซอฟต์แวร์ตวันีม้ีการท า BOM ที่มี
หลาย Level เหมาะกบัอตุสาหกรรม LED ซึ่งตอนนัน้ที่ยงัเป็นสินค้า
ที่เป็น Make to orderและ customize อยู่ และจุดเด่นของเราตอนนัน้
คือ ทีมงาน R&D ของเรามีการวิจัยและพัฒนา  การที่เรามี BOM 
แยกออกมาเป็นหลาย Level นีม้นัท าให้เราพฒันาสินค้าออกมาได้
ค่อนข้างที่จะเร็ว เพราะเรามี BOM ตวัที่เป็น Base อยู่แล้ว พอเรา
เพิ่มไปอีก Model หนึ่ง เราก็เอาที่ BOM จากที่เป็นตวั Base อยู่แล้ว
มาดดัแปลงหรือแก้ไขท าเป็นอีก Level หนึ่ง ก็จะกลายเป็นสินค้าอีก
ตวัหนึ่ง มนัเลยท าให้เวลามี Customize จากลกูค้ามาจากที่ต่างๆ 
ถึงแม้ว่า Order จะไม่เยอะ มนัท าให้เราสามารถที่จะสร้าง Product 
หรือ Process เกิดขึน้มาได้ค่อนข้างเร็วและมีความ Flexible มาก ทกุ
คนในองค์กรเห็น Benefits ในตวันี ้ท าให้มี Intensive Pressure ที่จะ
เรียนรู้และน าซอฟต์แวร์นีม้าใช้ในองค์กร 

“Benefits ... Software ตัวน้ีมีการท า BOM ทีมี่หลาย 
Level เหมาะอุตสาหกรรมของ L&Eมันท าให้เรา
สามารถทีจ่ะมี ProductและมีProcess เกิดขึ้นมาได้
ค่อนข้างเร็วและมีความFlexible มาก” 
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ทำง L&E ตัดสินใจขึน้ระบบครัง้แรก ขึน้แบบ Integrated คือ
มีระบบบัญชีขึน้พร้อมกันไปด้วยมีอุปสรรคอะไรบ้ำงครับ? 
…เพรำะว่ำวิศวกรเองก็เป็นวิศวกรในเร่ือง Material Control
และBOMในมุมมองของนักบัญชีก็ ต้องท ำงำนร่วมกับ 
Production แบบบูรณำกำรเลย? 
คือจริงๆ แล้วทางเราโชคดีที่ก่อนท่ีเราจะเอาเร่ิมเอา Intuitive ERP 
เข้ามาใช้เรามีพนกังานบญัชีที่มีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์นีบ้้าง
พอสมควร แล้วพอมาท าตรงนีถ้้ามี conflict หรือเร่ืองอะไรก็จะ
เป็นเร่ืองการจดัการมากกว่า ซึ่งเราต้องอาศยัองค์ประชุม คยุกัน 
ว่าซอฟต์แวร์ตัวนีท้ี่ตัง้เป็นอย่างไร  ให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์
ร่วมกนั ถึงแม้จะมองกนัคนละด้านก็ตามในเร่ืองการใช้โปรแกรม
ตา่งๆ ถ้าเรามี Agreement ร่วมกนั เข้าใจจุดประสงค์ ข้อเท็จจริง 
เข้าใจตรงกนัวา่เราจะไปถึงตรงไหน ก็คิดวา่จะสามารถหลอ่หลอม
กนัได้ และก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เป้ำหมำยต่อจำกนีห้ลังจำกที่ใช้ Intuitive ERP อยำกที่จะไป 
Achieve ที่ Level ไหน หรือจะพัฒนำดูส่วนไหนของ ERP 
อย่ำงไรต่อไปครับ 
อยากให้ ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ Visual มากขึน้  Intuitive ERP เป็น 
ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ ซึง่มองวา่เรามีระดบัท่ีเป็น First Tier ที่เข้า
มาแล้วที่ใช้โปรแกรมเป็นแล้ว ซึ่ง รุ่นต่อไปข้อพิสูจน์ทางด้าน 
Management ก็ต้องดภูาพท่ีกว้างขึน้ อาจจะต้องมีกลยทุธ์การท า 
Business ที่รุกมากขึน้ ระดบั Second Tier ที่จะขึน้มาเวลาที่มา
ใช้ซอฟต์แวร์ตวันี ้ บางทีผมเห็นแล้วหน้าตาของซอฟต์แวร์อาจจะมี
ข้อจ ากัด ไม่รู้กดอย่างไร ไปอย่างไร ไปเช่ือมความสมัพันธ์กัน
อย่างไร ความส าคญัเป็นอย่างไร แต่ถ้ามีระบบที่  Visual ที่เข้าใจ
ง่าย ที่ดึงข้อมูลที่จ าเป็นเฉพาะที่เราต้องใช้ออกมาได้ แต่ไม่
จ าเป็นต้องทัง้หมด เอาที่โฟกสัจริงๆ มาใช้ และมีความเป็น Visual 
ก็จะสามารถใช้งานได้ง่าย ผมคิดวา่จะเป็นสิง่ที่นา่สนใจ 

ทำง L&E มองว่ำบริษัท เอ็มโฟกัส และทำง Aptean มีควำม
เป็น Alliance ที่จะโตร่วมกันกับ L&E มำกน้อยแค่ไหน และ
อยำกให้เอ็มโฟกัสเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้ำง 
ที่ผ่านมาทางเอ็มโฟกัสช่วยเรามาถึงจุดแข็ง เนื่องจากว่า Intuitive 
ERP ถูกออกแบบมาเพื่อมาใช้กับคนหมู่มาก ตอบสนองกับ 
Business แต่อย่างไรก็ตาม Business แต่ละอุตสาหกรรมย่อม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ผมท าอยู่ มนัจะต่าง
กบัทัว่ๆ ไป ซึ่งตอนนีเ้รายงัต้องพฒันาอยู่ ต้องสร้าง BOM ใหม่อยู่ มี

อายุของสินค้าสัน้ ต้องพัฒนาสินค้าให้เร็วยิ่งกว่านี  ้ซึ่งพอเรามี
โปรแกรมเป็นตวัตัง้แล้ว บางอยา่งมีการปรับปรุง แก้ไข ดดัแปลง ให้มี
ความ flexible เพื่อตอบสนองกับอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึน้ ซึง่ตรงจดุนีเ้รามีบริษัท เอ็มโฟกสัมาช่วย เพราะบางอย่าง บาง
ลกัษณะหรือ Application บางอย่างอาจจะไม่ตรงกับเราหรืออาจจะ
ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ แต่เรามี บริษัท เอ็มโฟกัส มาช่วยเป็น 
Consult ที่ปรึกษา เราจึงมองว่าหากเราปรับตรงนัน้นิด ปรับตรงนี ้
หนอ่ย  บางทีมนัอาจจะตรงกบัความต้องการของเรา อนันีค้ือมองว่า
เป็นความ Flexible มากกว่าความเป็น Solution ที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต มองเป็นจุดส าคัญ ถ้าประเมิน
ประมาณระดบักลางๆ คอ่นไปทางสงู 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันและรวมถึงในอนำคต ทำงบริษัท แอล แอนด์ อี โซ
ลิดส เตท จ ำกั ดมีก ำรก ำหนด  KPI มำใ ช้ ในกำรวั ด
ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจหรือไม่ครับ 
จริงๆ เรามีระบบ ISO 9001 ซึ่งใน ISO 9001 จะมีการระบวุ่าเราจะ
เลอืกขัน้ตอนไหนมาก าหนดในเร่ืองของ KPI บ้าง ซึง่ในเร่ืองของ KPI 
เราก็มีการก าหนดคณุลกัษณะต่างๆ เป็นต้นว่า เร่ืองการตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าต่างๆ มาเป็นตวัก าหนดให้กบัองค์กร  แต่
ว่าผมอาจจะมีความคิดที่ต่างจากหลายๆ ท่าน เรามี KPI ก็จริง ใน
ความเป็นจริงของการท างานของบริษัทโรงงาน ผมไม่อยากให้
ลกูน้องเครียดจนเกินไป เพราะฉะนัน้ KPI เป็นตวัก าหนด แต่ต้อง 
Reasonable ไม่ใช่จะเป็นตวั Pressure ให้ทุกคนท างานและต้อง
บรรลใุห้ไปถึงจดุนัน้  ถ้าเกิดท าได้ทะลถุึง KPI แล้วต้องมานัง่เครียด 
อาจจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายขององค์กร เราพยายามที่จะให้ลกูน้องอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสขุมากกว่า อย่างน้อยมี KPI เป็นตวัตัง้ร่วมกนั 
แตอ่ยา่ไปเครียดว่า KPI จะลดลงมา ต้องเพิ่มไปเร่ือยๆ ผมคิดอย่าง
นัน้ ฉะนัน้จะเห็นวา่พนกังานของเรามีอตัราการลาออกคอ่นข้างต ่า 

ขอขอบคุณคุณพงศกร ที่ให้ข้อมูลที่ถอืว่ำเป็นประโยชน์มำก
กับทีมงำน มำ ณ ที่นีด้้วย 

“บางอย่างมีการปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลง เพ่ือ
ตอบสนองกับอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งตรงจุดน้ีเรามีบริษัท เอ็มโฟกัส มาช่วย
เป็น Consult ที่ปรึกษา … ท าให้มีความเป็น 
Flexible มากขึน้” 


